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ACTE PÚBLIC A LLEIDA 

07 de març de 2004 

 

INTERVENCIÓ DE JOSÉ MONTILLA 

 

Bona dia, amigues i amics, 

 

Avui, des de Lleida, els socialistes catalans volem fer arribar un 

missatge al conjunt de la societat catalana. 

 

A la immensa majoria de catalans i catalanes que volen i desitgen un 

canvi a Espanya. 

 

A la immensa majoria de catalans i catalanes que creuen que Espanya 

necessita un govern progressista. 

 

Que creuen que Catalunya necessita un govern amic a Espanya. 

 

Que creuen que una altra Espanya és possible i necessària  

 

Avui, des de Lleida, els volem dir que si el proper diumenge, 14 de març,  la 

majoria dels catalans i catalanes que volem derrotar el PP votem les 

candidatures socialistes, Zapatero serà el nou President del Govern. 

 

Que ningú no es deixi enredar! 

 

Avui el que està en joc, el que es decidirà durant la setmana que resta 

de campanya, no és si el PP té o no té majoria absoluta. 
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El que està en joc és si guanya Rajoy i continua governant la dreta espanyola o 

guanya Zapatero i fem realitat el canvi a Espanya. 

 

Per això, amics i amigues, la decisió, avui  està entre votar socialista, 

entre votar per a guanyar el PP, entre votar per derrotar-lo i enviar-lo a 

l’oposició durant quatre anys. 

 

O votar per a emprenyar-lo i molestar-lo durant vint-i-quatre hores. 

 

L’alternativa està entre escollir un president demòcrata i socialista, 

Rodríguez Zapatero, que entén i estima Catalunya. 

 

O molestar el PP amb vots testimonials, que no l’inquieten perquè no 

són útils per a enviar-los democràticament a l’oposició. 

 

El resultat d’aquest partit està obert fins a les 20 hores del proper diumenge. 

 

I els socialistes l’estem jugant per a guanyar-lo democràticament. 

 

Amb vosaltres, amb el vostre suport, avui està més a prop la derrota del 

PP.  

 

Està més a prop el punt i final d’una política internacional equivocada, 

d’una política social injusta, d’una política autonòmica centralista i 

d’una visió autoritària de la democràcia.   

 

Vuit anys de govern del PP, amb el suport permanent de CiU, han 

suposat un retrocés en la qualitat democràtica del nostre país.  

 

Vuit  anys de govern de la dreta espanyola són més que suficients. 
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Vuit anys de manipulació de dades, de mentides, d’ocultació 

d’informació, d’insults i menyspreu a l’adversari són suficients. 

 

Vuit anys de regressió en la despesa social orientada a la protecció dels 

sectors socials més desfavorits són suficients. 

 

Vuit anys d’augment de la pressió fiscal, especialment sobre les rendes 

més baixes són suficients. 

 

Vuit anys de política exterior que ens han portat a la ruptura 

irresponsable de la unitat europea i al recolzament a la guerra d’Iraq, 

fonamentat en una gran mentida són suficients. 

 

Vuit anys de negació del caràcter plural del nostre país, d’impuls de 

dinàmiques d’enfrontament i divisió territorial i ciutadana per a imposar 

una Espanya rànc ia, centralista, uniforme i gris són suficients.  

  

El proper 14 de març els ciutadans i les ciutadanes som convocats a les 

urnes per complir una obligació cívica: anar a votar. 

  

Els socialistes hem proclamat moltes vegades que la democràcia  no s’esgota 

amb el fet d’anar a votar. 

 

Que la democràcia és un exercici quotidià de responsabilitat, de voluntat 

afirmativa, a les entitats, a les escoles, als barris,  als sindicats, a les 

universitats, a les associacions professionals.  

 

Però de la mateixa manera que no n’hi ha prou amb el fet d’anar a votar, també 

és veritat que si molts ciutadans no hi van, a votar, llavors res d’allò pel qual 

treballem cada dia -als instituts, a les associacions, als barris o les nostres 

ciutats- serà possible.   
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Per tant, tinguem-ho clar: el nostre primer objectiu és que la gent es mobilitzi, 

que la participació electoral sigui un gran èxit.  

 

Perquè quan més ciutadans i ciutadanes vagin a votar més a prop estarem del 

canvi. 

 

Avui, el PP ja ha perdut la majoria absoluta. I els seus dirigents saben que 

únicament poden guanyar si la gent pensés que ja han guanyat, si la gent 

pensés que no hi ha res a fer. 

 

El proper diumenge, cada abstenció serà un vot per a Rajoy. 

Un vot per al candidat de la precarietat, de la inseguretat ciutadana, 

dels habitatges inaccessibles, de les mentides de la guerra, de la 

indolència del Prestige.  

 

Rajoy és un candidat al servei d’Aznar i dels seus interessos personals, 

no un candidat al servei del país. 

 

Rajoy és un candidat sense idees, sense conviccio ns, sense voluntat.   

 

El candidat que li tremolen les cames davant la idea de tenir un cara a 

cara amb el nostre, amb José Luis Rodríguez Zapatero! 

 

Per això anar a votar és una obligació cívica que, al cap de 8 anys de govern del 

PP, es transforma, més que mai, en un deure ètic: Derrotar la dreta espanyola.  

 

Derrotar el PP per obrir una nova etapa de progrés i esperança al nostre 

país, encapçalada per José Luis Rodríguez Zapatero. 

 

Derrotar el PP per salvar la nostra democràcia d’uns dirigents polítics mentiders, 

d’una forma de fer política que devalua el sentit de les paraules i el significat de 

les promeses. 
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Salvar-la d’Aznar, Rajoy, Zaplana, Arenas o Álvarez Cascos.  

 

Uns polítics que ofeguen la llibertat d’expressió i neguen la realitat plurinacional 

d’Espanya. 

 

Uns polítics que neguen la realitat social de l’Espanya que no va bé: del país 

amb sous baixos i feines precàries, dels accidents de trànsit, de l’encariment 

salvatge de l’habitatge,  o de les carències socials que pateixen especialment els 

joves i les persones grans, i molt especialment les dones. 

 

Les dones que cal recordar-ho –demà és el Dia Internacional de la Dona-  sobre 

les quals la dreta espanyola ha descarregat el conjunt de les necessitats de les 

famílies, castigant-les, a més, amb una major precarietat en el treball. 

 

Per això quan el socialistes afirmem que derrotar el PP  és un deure ètic, no ho 

afirmen com una frase d’un determinat manual electoral. 

 

Ho afirmen des del convenciment, des de la convicció que, el canvi a Espanya 

no és una necessitat partidista. 

 

No és una necessitat dels socialistes. 

 

És una necessitat per salvaguardar la higiene democràtica de la nostra societat.  

 

Una necessitat per acabar amb la visceralitat, amb les divisions socials i 

territorials.  

 

Espanya necessita el canvi. 

 

I Catalunya necessita més que mai el canvi a Espanya. 

 

Necessitem un govern que ens respecti, que ens conegui, que ens apreciï. 



 

 
 

Partit dels
Socialistes

de Catalunya
(PSC-PSOE)

 

 

Necessitem un Govern amic a Espanya. 

 

Un Govern que treballi i col·labori lleialment amb el Govern del President 

Maragall.  

 

Per aquestes raons em vull adreçar, des de Lleida, als votants que en altres 

comtesses electorals van donar el seu recolzament a Convergència i Unió i a 

Jordi Pujol. 

 

Als electors preocupats per les derives extremistes o extremades a la nostra 

vida pública.  

 

Els vull dir, amb tota sinceritat, que s’aturin a pensar quina és l’opció 

política que el proper diumenge està en condicions de defensar millor 

els interessos de Catalunya al Congrés dels Diputats. 

 

Tinc el convenciment que arribarem a la mateixa conclusió. 

 

Avui, els vots a les candidatures socialistes, els vots al partit del President 

Maragall, són la millor garantia per a defensar Catalunya a Madrid. 

 

Avui, l’únic vot moderat, constructiu, útil per als catalans i catalanes és el vot 

socialista. 

 

Els vots socialistes són els únics que poden garantir, amb seguretat, l’obertura 

d’una nova etapa a Espanya en la que es puguin desenvolupar amb plenitud les 

aspiracions de Catalunya. 

 

Perquè el vot a Convergència i Unió o no serveix per res o servirà, per tercera 

vegada, per a fer President del Govern a un representant de la centralista, 

rància i decimonònica dreta espanyola. 
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Nosaltres, amics i amigues, tenim el programa, els equips humans, l’ambició i la 

passió per fer realitat un altra Espanya, possible i més necessària que mai. 

 

Per a fer realitat un govern presidit per Rodríguez Zapatero. 
 

Per a fer a Zapatero President! 
 
 
President d’un nou govern que acabi amb la submissió de la nostra política 

exterior a l’administració Bush i que torni a apostar per Europa. 

 

President d’un nou govern que entengui que l’Espanya plural, moderna, culta i 

tolerant és la veritable Espanya i no la que  ens vol imposar el PP. 

 

President d’un nou govern que impulsi una política social activa basada en la 

solidaritat. 

 

President d’un nou govern que garanteixi l’existència de serveis públics de 

qualitat, que protegeixi els més febles. 

 

Que sigui bel·ligerant contra l’exclusió i la marginació social. 

 

Que garanteixi un major i millor creixement econòmic, basat en l’augment de la 

productivitat, així com en una fiscalitat justa, tant socialment com 

territorialment. 

 

D’un govern responsable davant la societat i el Parlament, compromès amb una 

informació lliure, plural i amb un acció pública transparent. 

 

President d’un nou govern que solucioni problemes, no que ajudi a crear-los. 

 

L’alternativa socialista que encapçala José Luís Rodríguez Zapatero es resumeix 

en quatre compromisos: 
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Fer de la política social l’eix principal de l’acció de govern. 

 

Fer de la qualitat el principi rector dels serveis públics, tant en sanitat com 

en educació. 

 

Fer de la sostenibiliat medioambiental, la solidaritat i la participació 

ciutadana uns fonaments ètics de tota l’acció de govern. 

 

I fer de l’Espanya plural la gran proposta per donar sentit al nostre projecte 

europeu. 

 

Entre tots, el proper diumenge deixarem clar al PP que el món existeix 

més enllà de la seva prepotència, de la seva manipulació i del seu 

resignat i apàtic candidat. 

 

A la circumscripció de Lleida, amigues i amics, el nostre objectiu és esdevenir la 

primera força política.  

 

Una victòria de la candidatura socialista a les Terres de Ponent... 

 

Una victòria de la candidatura socialista encapçalada per la Teresa Cunillera serà 

una aportació rellevant per a fer possible la derrota del PP a Catalunya i arreu 

d’Espanya.  

 

El proper 14 de març, la dimensió de la nostra victòria a la circumscripció de 

Lleida i arreu de Catalunya sobre el PP serà decisiva per a fer realitat el canvi a 

Espanya. 

 

Catalunya i les Terres de Ponent necessiten un Govern que entengui que la 

potència i la vitalitat de l’economia catalana és un element clau de la salut de 

l’economia espanyola. 
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Necessitem un Govern que aposti per consolidar les comarques de la plana de 

Lleida com a principal espai agrari i agroindustrial de Catalunya i un dels 

principals d’Espanya i del sud d’Europa. 

 

Necessitem un Govern que ajudi a enfortir la xarxa urbana de les comarques de 

Ponent de cara a exercir el seu paper d’enllaç amb Aragó i Madrid. 

 

Necessitem un Govern que aprofiti la millora de l’accessibilitat i les noves xarxes 

de comunicació per desenvolupar un important centre, a les Terres de Ponent, 

d’activitat logística i de transports. 

 

Necessitem un Govern que recolzi una política decidida de suport als 

emprenedors i a les petites i mitjanes empreses que aposten pel 

desenvolupament de les Terres de Ponent. 

 

Necessitem, també, un Govern que assumeixi les seves responsabilitats en el 

dèficits d’infrastructures i serveis acumulats  a l’Alt Pirineu i l’Aran.  

 

Catalunya necessita un govern amic a Madrid, un govern compromès amb el 

progrés i amb un concepte d’Espanya del segle XXI, i no amb un centralisme de 

tradició franquista. 

 

Catalunya necessita un govern amic a Madrid, un govern que no aspiri a 

carregar-se els guanys de la Transició ni el procés d’integració europea. 

 

Aquest és el repte que tenim plantejat el 14 de març. 

 

Per això, perquè volem canviar el govern, perquè sabem com governar millor 

per a tothom, per això animo tothom a no quedar-se a casa el 14 de març.  

 

Animo tothom a tornar a sortir al carrer el 14 de març per parlar amb el seu vot. 
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Per això, el 14 de març, tothom ha de sortir al carrer i afirmar amb el seu vot 

que una altra Espanya és possible, una Espanya en què Catalunya hi té un lloc i 

una veu. 

 

El 14 de març hem de votar pel progrés, per la concòrdia, per la pau, per la 

solidaritat entre tots els pobles d’Espanya, pel benestar de tothom, pel respecte 

dels drets de totes les persones. 

 

Cal tenir-ho clar. El proper 14 de març, si guanya Rajoy, guanya Aznar. I 

si guanya Zapatero guanya Catalunya.  

 

Amigues i amics, 

 

Hem de prendre posició, perquè el futur immediat dependrà molt de nosaltres.  

 

De les Terres de Ponent ha de sortir un missatge clar, potent, rotund i majoritari 

pel canvi a Espanya. 

 

Un missatge ple de passió, il·lusió i ambició. 

 

Un missatge a favor d’una societat més lliure, més justa  i més confiada en el 

seu futur. 

 

Un missatge a favor d’una societat més segura. 

 

El  vot segur pel canvi és avui el vot socialista. 

 

El futur de progrés i seguretat que ens mereixem nosaltres i els nostres fills 

només ho  assolirem  si el proper dia 14 guanya Zapatero. 

 

I fins el dia 14 a treballar, a explicar les nostres idees de canvi als ciutadans i 

ciutadanes lliures que es vulguin comprometre amb aquest nou futur. 
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Ha arribat l’hora de votar canvi! 

 

De votar per una  altra manera de governar Espanya. 

 

De votar per l’esperança i pel respecte. 

 

De votar pel progrés, la justícia  i la pluralitat. 

 

De votar les llistes socialistes. 

 

Endavant! i a Guanyar!  
 


